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یادداشت

حمله به
مسجد شیعیان
در کابل

در پی حمله افراد مسلح به مسجد امام زمان شیعیان در کابل ،پایتخت افغانستان دستکم  ۲۵نفر کشته شدند .همچنین به گفته وزارت صحت عامه افغانستان دستکم  ۴۰نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند .حمله
زمانی انجام شد که نمازگزاران مشغول اقامه نماز جمعه بودند .نجیب دانش ،سخنگوی وزارت داخله افغانستان نیز گفت که دستکم دو مامور پلیس زخمی و به بیمارستان منتقل شدهاند .داعش با انتشار بیانیهای در االعماق،
ارگان خبری خود مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.
به گفته وزارت داخله افغانستان در ابتدای حمله یک عامل انتحاری خود را در مقابل مسجد منفجر کرد و بالفاصله سه مهاجم دیگر با پرتاب نارنجک وارد مسجد شدند و نمازگزارن را به گروگان گرفتند .حداقل  ۱۰۷نفر از
جمله تعداد زیادی زن و کودک در مسجد به گروگان گرفته شده بودند .سرانجام پس از  ۴ساعت نیروهای امنیتی توانستند عامالن را از پا دربیاورند و به گروگا ن گیری پایان دهند.

اوضاع انسانی در یمن وخیم است

موانع استقالل کردستان عراق
نفیسه اله دادی  -تحلیل گر سیاسی

در منطقه کردستان عراق عالوه بر کردها ،اقلیتهای آشوری ،ترکمن ،عرب ،کلدانی،
ارمنی و غیره نیز زندگی میکنند .اقتصاد کردســتان عــراق مبتنی بر درآمدهای نفتی
است ،از محل درآمدهای نفتی ساخت و ساز زیادی در شهرهای کردستان عراق صورت
گرفتهاست .تحوالت جدید عراق پس از تسخیر بخشهایی از این کشور توسط داعش و
سپس مواضع اخیر "مسعود بارزانی" مبنی بر لزوم تصمیمگیری تاریخی کردها برای تعیین
سرنوشــت و اقدامات پارلمان کردستان عراق برای تصویب مصوبهای در این خصوص،
مباحث مربوط به اســتقالل کردســتان و تجزیه عراق را به یکی از مهمترین سوژههای
روز مراکز مختلف تحلیلی و رسانهها تبدیل کرده است .استقالل کردستان عراق عالوه
بر چالش داخلی ،بعد خارجی هم خواهد داشت .چالش داخلی استقالل کردستان شامل؛
اختالف درونی میان خود کردهای عراق اســت چرا که عدهای مدافع مســعود بارزانی و
عدهای حامی جالل طالبانی هستند .چنانچه درگیری باال گیرد باز هم مداخالت خارجی
فزونی مییابد که سرانجام خوشی نخواهد داشت .از سوی دیگر ،کرکوک را میتوان قلب
تپنده اقتصاد کردستان عراق دانست ،آن هم در شرایطی که این استان اساسا یک استان
کردنشین نیســت بلکه مناطق مختلف آن میان کردها ،اعراب و ترکمنها تقسیم شده
است .از منظری دیگر ،این استان قسمتی از اقلیم خودمختار کردستان عراق نیز محسوب
نمیشود و بر این اساس اصوال هیچ همهپرسیای خارج از حیطه بند  140قانون اساسی
عراق (که اشــاره دارد به الحاق شهرهای کردنشــین خارج از اقلیم کردستان به منطقه
خودمختار کردستان تحت عنوان کشور واحد عراق)نمیتواند در آن برگزار شود.
یکی از موانع جدی کردها برای اعالم استقالل و جدایی از عراق فقدان هرگونه حمایت
منطقهای و بینالمللی از ایجاد دولت کردی است .در واقع هیچ یک از بازیگران منطقهای
و بینالمللــی در ایجاد دولت کردی یا تجزیه عراق منافع راهبردی و کالنی را برای خود
متصور نیستند تا برای تحقق آنها به حمایت قاطعانه از ایجاد دولت کردی دست بزنند
این در حالی است که به اذعان رهبران کرد ،آنها برای اعالم استقالل به حمایت جدی
حداقل یک بازیگر منطقهای و یک قدرت بینالمللی نیاز دارند.
در سطح منطقه سه همسایه اقلیم کردستان یعنی ترکیه ،ایران و سوریه به دلیل داشتن
اقلیت کرد و آسیبپذیریهای درونی با ایجاد دولت کردی مخالفند .ایران و به خصوص
ترکیه به رغم همکاریهای اقتصادی و سیاســی با رهبران کرد در نهایت موافق تجزیه
عراق و شــکل گیری دولت کردی نیستند .شــاید بتوان به رژیم صهیونیستی به عنوان
بازیگری اشاره کرد که از آمادگی الزم برای شناسایی و برخی حمایتها از دولت کردی
احتمالی برخوردار اســت .اما منافع ناشــی از حضور کردها در دولت مرکزی عراق برای
صهیونیستها و همچنین احتمال شکل گیری دولت قدرتمند شیعی در عراق پس از کردها
به عنوان تهدیدی برای تلآویو را نیز نباید از نظر دور داشت.
در ســطح بینالمللی روســیه ،چین و اتحادیه اروپا هیچ گونه تمایلی به تجزیه عراق
و شــکلگیری دولت کردی ندارند .تنها نوع تعامالت آمریکا با کردها و برخی ایدههای
کالن و نظری (و نه طرحهای عملیاتی) ارائه شده از سوی برخی آمریکاییها باعث ایجاد
تردیدها و ابهاماتی در خصوص رویکرد آمریکا به اســتقالل کردستان شده است .با این
حال یررســی دقیق مواضع و رفتارهای عملی دولت آمریکا نشان میدهد که هنوز هیچ
گونــه طرح عملیاتی خاصی برای تجزیه عراق و حمایت از ایجاد دولت کردی در آمریکا
وجود ندارد .از جمله مهمترین دالیل و شواهد این استداالل عبارتند از :مخالفت واشنگتن
با اعالم استقالل در دیدارها و به رغم تاکیدات رهبران کرد؛ عدم اعطای تسلیحات سنگین
و استراتژیک به اکراد از سوی آمریکا به رغم درخواستهای مکرر؛ مخالفت آمریکا با صدور
مستقیم نفت از منطقه اقلیم کردستان؛ تالش واشنگتن برای گفتگو و تعامل بین اربیل و
بغداد و عدم گســترش اختالفات؛ و حمایت آمریکا از دولت مرکزی عراق در عرصههای
مختلف از جمله اعطای تسلیحات و آموزش نیروهای عراقی به منظور افزایش قدرت بغداد
برای اعمال حاکمیت و ثبات سازی.
تجزیه کشــورها بهترین راه حل برای تداعی دموکراسی است که توسط کشورهای
قدرتمند اعمال میگردد .با تجزیه کشورها خود کشور تبدیل به بمبی میشود که در آستانه
انفجار است و دیگر نیازی به حضور نظامی و صرف هزینه در آن سرزمین نیست.
پاورقی

دولت ترامپ با هیالری فرقی ندارد
خروج استیو بنن ،استراتژیست ارشد کاخ سفید ،نشانه خوبی برای محافظه کاران و کسانی که میخواستند
دونالد ترامپ به راه سیاســت خارجی و اقتصادی خود ادامه دهد ،نیســت .مارک کریکوریان ،مدیر اجرایی
مرکز مطالعات مهاجرت به دیلی سیگنال گفت« :جای هیچ سوالی نیست که استیو بنن تنها فردی بود که
میتوانست ترامپ را در مسیر ترامپیسم هدایت کند .بدون بنن شما تنها مشتی بانک دار ،ژنرال و دموکرات
لیبرال را در کاخ سفید میبینید .این همان دولتی است که اگر هیالری بر سرکار میآمد تشکیل میداد».
ترامپ سیاســتهایی را به کار بسته بود که در مرکز مطالعات مهاجرت تهیه شده بود .اتاق فکری که
درباره قوانین مهاجرت کار میکند .اگرچه تنها قوانین مهاجرت نیست که کریکوریان از تغییر آنها میترسد
بلکه ترامپ ممکن اســت از بسیاری از سیاستهای دوران نامزدی خود چشم پوشی کند .کرکوریان گفت:
«بنن همواره سخت در تالش بود تا رئیس جمهور را به سمت و سوی خاصی در سیاست خارجی و تجارت
هدایت کند و مقابله با چین را کلید بزند».
با این حال ،جنی بت مارتین رئیس تی پارتی ،نسبت به خروج بنن حساسیت کمتری دارد« .دل ما برای
بنن در کاخ سفید تنگ خواهد شد چرا که او به رئیس جمهور ترامپ بسیار کمک کرد تا وعدههایش در زمان
انتخابات را عملی کند .او از جمله در جابه جا کردن آنتونیون اسکالیا ،با قاضی محافظه کار مورد اعتماد در
دادگستری ،نیل گورسیچ بسیار موثر بود ».مارتین در بیانیه ای اعالم کرد« :رئیس جمهور ترامپ مردی است
که ما به او اطمینان کامل داریم و او همچنان برای تحقق وعدههایش تالش خواهد کرد و ما همچنان به
حمایت از دستور کار ترامپ که او را به سمت پیروزی سوق داده است ،ادامه خواهیم داد».
پس از گزارشهای اولیه درباره بنن ،سارا هاکبی ساندرز تایید کرد که جان کلی ،رئیس کارکنان کاخ سفید
و بنن به توافقی دوجانبه رسیده اند تا بنن پست خود را ترک کند .بنن به سایت بریت بارت بازخواهد گشت.
برین بارت سایتی است که به کمپین انتخاباتی ترامپ کمکهای زیادی کرد.
استعفای بنن دقیقا یک سال پس از اینکه او به ریاست کمیته مبارزات انتخاباتی ریاست جمهور رسید،
انجام شد .بنن یکی از چهرههای پیشرو در پیامهای ملی گرایی و پوپولیستی ترامپ بود .درحالی که شایعات
از این خبر میدهند که جرید کوشنر ،داماد ترامپ و گری کان ،رئیس شورای اقتصادی او افراد بعدی هستند
که در معرض خطر قرار دارند.
براساس گزارش آسوشیتدپرس ،بنن استعفای خود را روز  7آگوست ارائه داد .این استعفا هنگامی به اجرا
گذاشته شد که در  14آگوست و حوادث شارلوتسویل در ویرجینیا را شاهد بودیم .بنن خود به ویکلی استاندارد
گفت« :رئیس جمهوری به نام ترامپ که ما برای آن جنگیدیم و برنده شدیم ،تمام شده است .ما هنوز یک
جنبش بزرگ داریم و چیزی از این رئیس جمهور خواهیم ســاخت .اما ریاست جمهوری تمام است و چیز
دیگری در راه است».
خروج بنن ،چهارمین تغییر عمده در کارکنان کاخ ســفید در کمتر از دو ماه اســت .شین اسپیسر ،ریس
پریباس و آنتونی اســکاراموچی همگی قبل از بنن از سمتهای خود کنار گذاشته شدند .کریکوریان خاطر
نشان میکند که سباستین گورکا ،معاون دستیار رئیس جمهور و استیو میلر ،مشاور ارشد نیز مورد هدف قرار
گرفته اند .معاون رئیس جمهور ،مایک پنس و کلین کانوی ،مشاور ارشد همچنان دو صدای محافظه کار در
کاخ سفید هستند .تیکر کارلسوناز شبکه فاکس نیوز ،در این باره گفت« :بنن یکی از معدود کارمندان ارشد کاخ
سفید بود که به هیچ عنوان نمیتوانست جایی در دولت هیالری کلینتون داشته باشد ».کارلسون ادامه داد:
«بنن در واقع جمهوری خواهی کمیاب است و جای تعجب دارد که رئیساش چنین محافظه کار پوپولیستی
را از دایره نزدیکان خود بیرون کرده باشد».
لیز مایر یک مشاور جمهوری خواه که شعار آمریکا را دوباره بزرگ کنید از جمله ساختههای اوست اعتقاد
دارد که خروج بنن تفاوتهای اندکی را ایجاد خواهد کرد« :ترامپ همیشــه ترامپ است و مهم نیست که
کارکنان او چه کسانی باشند و از لحاظ مشخصات ایدئولوژیک چه ویژگیهایی داشته باشد .او هنوز همان
فرد است با همان غرایز ،دیدگاهها و چشم اندازها ».مایر معتقد است که خروج بنن ،ایدئولوژی ترامپ را تغییر
نخواهد دارد« .ترامپ همیشه این طور بوده و دهههاست که این سیاست خارجی و این بحثها را دارد».

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ،مریتخل رالنیو
در گفتگو با این شــبکه درباره بحران انسانی در یمن گفت:
پس از ســه ســال جنگ در یمن اوضاع در این کشور بسیار
وخیم است .سیستم بهداشت و درمان یمن نابود شده است.
کمبود شدید آب سالم و سرویسهای بهداشتی وجود دارد .در
نتیجه جنگ ،کودکان کشــته یا معلول شده اند .به عالوه وبا
تلفات زیادی بر جای گذاشته است و بیش از پانصد هزار نفر
از مردم یمن به وبا مبتال شــده اند که نیمی از آنها کودکان

هســتند .اوضاع در یمن بسیار وخیم اســت .واقعا نمیدانم
ایــن وضع تا کی میتواند ادامه پیدا کنــد .البته با همکاری
نهادهای وابســته به ســازمان ملل متحد و ســازمانهای
غیردولتی تالش میشود حداقل خدمات بهداشتی و درمانی
به نیازمندان رســانده شود اما با شرایط فعلی حتی این میزان
خدمات رسانی نیز بسیار دشوار است .به زودی سال تحصیلی
آغاز میشــود و به نظر نمیرسد با این اوضاع مدارس یمن
بتوانند کار خود را آغاز کنند .از اکتبر ســال گذشــته حقوق
معلمان پرداخت نشــده است .بنابراین به نظر نمیرسد از ماه
سپتامبر مدارس ابتدایی آغاز شود .این نگرانی وجود دارد که
بیش از چهار میلیون کودک نتوانند به مدارس بروند.
مجری ســی ان ان گفت :آمارها نشــان میدهد هفده
میلیون نفر از جمعیت یمن دسترســی به مواد غذایی کافی
ندارند .هفت میلیون نفر از این تعداد هم در آســتانه قحطی
هستند .برای ســازمانهای بشردوستی مثل یونیسف تا چه
حد آزار دهنده اســت وقتی میبیند چنین فاجعه انسانی قابل
پیشگیری است؟
نماینده یونیسف در یمن افزود :این وضع بسیار ناراحت

کننده و دلســرد کننده اســت زیرا مردم یمــن حتی حداقل
امکانــات را برای زندگــی عادی ندارند .وضعیت سیســتم
بهداشــت و درمان طوری اســت کــه نمیتواند بــه اندازه
کافی خدمات درمانی و بهداشــتی ارائه کند .نیمی از مراکز
درمانی دیگر کار نمیکنند .سوخت و برق الزم برای فعالیت
بیمارستانها وجود ندارد .تصفیهخانههای آب از کار افتادهاند.
همچنین رســاندن کمک به نیازمندان در یمن بسیار دشوار
اســت .اعزام نیروهای امدادی به علت محدودیتهایی که
وجود دارد امکان پذیر نیست .این مقام یونیسف درباره شیوع
وبا گفت :وبا بیماری قابل پیشــگیری اســت .هیچکدام از
کارمندان گروههای امدادی در یمن به وبا مبتال نشده است
اما مردم یمن به آب ســالم دسترســی ندارند و آب مصرفی
آنها تصفیه نشــده و آلوده است .بسیاری از مردم نمیدانند
چگونه آب را ســالم سازی کنند .اوضاع بهداشت و درمان در
بیشــتر شهرهای یمن بحرانی است .زبالهها در داخل شهرها
انباشــت شده اســت زیرا تجهیزات حمل و دفاع زباله وجود
ندارد و نهادهای مربوطه نیز فعال نیستند .پیش بینی میشود
با ادامــه این وضع تعداد مبتالیان بــه وبا همچنان افزایش

بینالملل

پیدا کند .مجری ســی ان ان گفت :متاسفانه بحران یمن در
میان اخبار و گزارشهای مهم رســانهها قرار ندارد .بسیاری
از دولتها کاری برای پایان جنگ نمیکنند و به طرفهای
درگیر فشــار نمیآورند که به جنگ پایان دهند و کمکی به
اوضاع انسانی نمیکنند .پیام شما به جهانیان چیست؟
نماینده یونیسف در یمن گفت پیام ما بسیار روشن است.
الزم اســت طرفهای درگیر در جنگ و همه آنهایی که از
طرفهــای درگیر حمایت میکنند ،توافقنامهای را برای حل
سیاســی بحران امضا کنند .اگر جنــگ در یمن خاتمه پیدا
نکند ،کودکان و زنان بیشــتری جان خود را از دست خواهند
داد .هــم اکنون عده زیادی از مردم یمن به علت نبود غذا و
دارو و درمان جان خود را از دست میدهند.
همچنیــن باید حقوق عقــب افتاده کارمنــدان دولت
پرداخت شــود تا حداقل خدمات اجتماعی برقرار شــود .باید
گروههــای امدادی بتوانند به آســیب پذیرترین قشــرها و
محلهها در یمن دسترســی داشته باشند .طرفهای درگیر باید
نقض شــدید حقوق کودکان را متوقف کنند زیرا هم اکنون
عده زیادی کودک دارند میمیرند.

تحلیل گر سرشناس عرب :گامهای عادی سازی روابط عربستان و ایران پرشتاب است

عطوان در این یادداشت  ،روند عادی سازی میان ایران
و عربستان را پرشتاب توصیف کرد ونوشت :روابط عربستان
و ایران به طور پیوسته رو به بهبود گذاشته است؛ آن هم به
این دلیل که مسئوالن دو کشور دریافتهاند که دامن زدن به
تنشها ،حمالت رســانهای متقابل و قطع راههای ارتباطی
و گفتگوهــا ،نتایجی معکوس و در عین حال هزینه بری به
همراه دارد.
اظهــارات اخیر محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه
ایران درباره موافقت تهران و ریاض برای انجام دیدارهای
سیاسی به منظور بازدید از سفارتخانههایشان در دو کشور و
نیز صدور روادید برای انجام این ماموریت ،شاید به معنای
آغاز عادی ســازی روابط میان دو کشــور و کاهش شدت
تنشهای کنونی باشــد؛ تا از این رهگذر ســفارتخانههای
تهران و ریاض که از ســال  2016تعطیل شــد ،بار دیگر
بازگشایی شود.
در ادامه این تحلیل آمده اســت :حکومت سعودی که
به سیاســت تشــدید تنش علیه ایران متوسل شده و بارها
تاکید کرده بود که روابطش را با ایران از سرنخواهد گرفت؛
بــه این دلیل که والیت فقیــه در ایران حکومت میکند و
به مهدویــت عقیده دارد؛ در حال حاضــر در صدد کاهش
تنشها با تهران است .در همین راستا انعطاف و نرمش کم
ســابقهای در مذاکرات مربوط به اعزام حجاج ایرانی برای
ادای مناســک حج نشــان داد و از بسیاری از شروطش در
این باره چشــم پوشید .از جمله شــرط گرفتن روادید حج
از ســفارتخانه عربستان در یک کشــور ثالت و استفاده از
شرکتهای هواپیمایی غیر از شرکتهای ایرانی .عالوه بر
این ،برای  10تــن از دیپلماتهای ایرانی نیز روادید صادر
کرد تا با حضور در حج ،به امور حجاج ایرانی رسیدگی کنند

و موانع موجود بر سر راه آنها در مراسم حج ،برطرف کنند.
عطــوان مینویســد :البته نرمش عربســتان کامال با
اظهارات شــاهزاده محمد بن ســلمان ولعیهــد در ماه می
(اردیبهشــت/خرداد) گذشــته در تناقض است .وی در آن
سخنانش ،ایران را به تالش برای اشغال مناطق مقدس در
مکه مکرمه و مدینه منوره متهم و تهدید کرد که ســعودی
در ضربهای پیش دســتانه جنگ را بــه عمق خاک ایران
میکشاند .همچنین به احتمال شوراندن اقلیتهای عربی،
آذری و بلوچی علیه نظام ایران اشاره کرد.
پرسشی که اکنون مطرح شده درباره انقالب تدریجی یمن با کاهش شدیدی روبه رو شده است.
چهارمین مسئله ،صدور قانون «جاستا» درباره محاکمه
و چرخش مواضع ســعودی در قبال ایران و تمایل رهبری
کشــورهای حامی تروریســم در آمریکا است که بر اساس
سعودی برای داشتن ارتباط سریع با دشمنش ایران است.
برای پاســخگویی به این پرســش باید به چند تحول آن خانوادههای قربانیانحمالت  11ســپتامبر میتوانند از
عربســتان سعودی شــکایت کرده و غرامتدریافت کنند.
مهم اشاره کنیم که به طور خالصه به آن میپردازیم.
نخستین مسئله ،شکست سناریوی آمریکا در سرنگونی تاکنون  25دادخواست قضائی علیه عربستان در دادگاههای
نظام بشــار اسد است که عربســتان بازیگر اصلی آن بود .آمریکا تنظیم شــده و ممکن است میزان غرامت پرداختی
پس از تقریبا هفت سال جنگ ،حکومت سعودی فهمید که عربستان به بیش از پنج تریلیون دالر برسد.
پنجمین مســئله این است که رهبری سعودی اولویت
رئیس جمهوری بشــار اسد با حمایت روسیه ،ایران و حزب
اهلل در قدرت باقی است و این موضوع را به مخالفان سوری اصلی خــود را به جنگ سیاســی و اقتصــادی علیه قطر
اختصاص داده و میکوشــد که ایران را از این کمشــکش
همپیمان خود نیز گوشزد کرد.
دوم آنکه ،دو ســال و نیــم از آغاز عملیــات طوفان بیرون نگاه دارد و به هر قیمتی شــده تهــران را از دوحه
قاطعیت در یمن ســپری میشود .این عملیات در دستیابی دور کند.
ششــمین مســئله عملگرایی و صبوری ایران بوده و
به هدف خود یعنی شکســت ائتالف «حوثی -صالحی» و
بازگرداندن عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی نرمش و انعطاف سیاســی که در قبال عربستان نشان داده،
به نحوی که از هر اقدام ســعودیها برای انجام گفت و گو
یمن به صنعا ،موفقیتی حاصل نکرده است.
ســوم اینکه ،امکانات مالی عربســتان که قویترین و عادی سازی روابط استقبال کرده است.
درادامه این یادداشــت آمده است :روابط سعودیها با
سالح این کشــور به شــمار میرود ،با کاهش بهای نفت
جهانی و نیز افزایش هزینههای جنگ نیابتی در ســوریه و رهبران شــیعه عراق که بیش از  20ســال خط قرمز این

تالش گوگل برای مبارزه با محتوای نفرت پراکنانه

نژادپرستی و تروریسم
تشدید نظارت گوگل بر یوتیوب
به تازگی شــرکت گوگل تصمیم گرفته است
تا در راســتای مبارزه با فرایند رو به رشــد انتشــار
محتوای نفرت پراکنانه ،تروریسم و نژاد پرستی ،به
سراغ تشدید ساختار نظارتی خود بر شبکه اشتراک
ویدیوی یوتیوب برود .گوگل از پنج شــنبه ای که
گذشــت برنامه ای ویژه را برای نظارت بر شــبکه
اشــتراک ویدیــوی یوتیوب آغاز کرده اســت .این
برنامه موجب میشود که وقتی محتوای نامناسب در
زمینههای نفرت پراکنی ،نژادپرستی و تروریسم در
یک صفحه وجود دارد ،آنگاه پیامهای هشدار دهنده
برای بینندگان به نمایش در خواهد آمد و صد البته
اختصاص یافتن تبلیغات به صفحه این ویدیو متوقف
خواهد شــد .این اطالعات توسط مسئوالن شرکت
آلفابت اعالم شــده اســت و به این معنی است که
اجرای آن به صورت کامال جدی گرفته خواهد شد.
البته یوتیوب ویدیوهای یادشده را از وضعیت انتشار
در نخواهد آورد ولی دیدن آنها را با محدودیتهایی
همراه خواهد ساخت که البته این محدودیتها برای
به اشتراک گذاری و هر گونه تالش برای درآمدزایی
از این ویدیو نیز اعمال خواهد شد .البته این اقدامهای
گوگل چندان جدید نیســتند بلکه این شرکت از ماه
ژوئن هشدارهای الزم در این زمینه را ارائه کرده بود.
به این ترتیب میتوان شاهد بهبود شرایط این شبکه
شــد و مخاطبان میلیاردی یوتیوب دیگر به صورت
تصادفی شاهد محتوای نفرت پراکنانه و نژادپرستانه
نخواهند بود .دلیل اصلی این امر را میتوان افزایش

انتقادهای وارده به رفتار رییس جمهور آمریکا ،دونالد
ترامپ دانســت .ترامپ در مدت زمانی کمتر از یک
سال توانسته است تا در شبکههای اجتماعی تقریبا
به هــر نژاد ممکنی توهین کنــد و این امر موجب
شــده اســت تا بزرگان فناوری به سراغ تمهیداتی
برای جلوگیری از گســترش این رویکــرد بروند.
کنت واکر به عنوان مشــاور ارشــد گوگل در این
بــاره گفت« :این ویدیوها میزان کمتری از بازدید را
خواهد داشت و پیدا کردن آنها دشوارتر خواهد شد.
این امر موجب میشــود تا تعادل مناسب بین حق
آزادی بیان و دسترســی به محتوا بدون روبرو شدن
با نقطه نظرات توهین آمیز به وجود بیاید ».شــایان
ذکر اســت که تالش برای دریافت اطالعات بیشتر
از ســایر مدیران گوگل با عدم اظهار نظر سوی این
افراد همراه بوده است .جالب است بدانید که بر اساس
گفته مسئوالن گوگل ،در هر دقیقه شاهد بارگذاری
 400ساعت ویدیو در یوتیوب هستیم و مسلما کنترل
چنین محتوایی آسان تر از مبارزه با اثرات آن است.

قطر با بازگرداندن سفیرش به ایران؛ چهره واقعی
خود را نشان داد

احمد الفراج در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی گفت:
تصمیم قطر برای بازگردندان سفیرش به تهران برای هزارمین بار ثابت
میکنــد که قطر هیچگونه جنبه راهبردی برای مدیریت کردن بحران
خــود ندارد .قطر نمیخواهد این بحران پایــان یابد زیرا حاکمان قطر
میدانند اقدامهای شــان چه نتایج وخیمی به همراه دارد .منظورمان از
حاکمان قطر حمد بن خلیفه و حمد بن جابر است.
رســانههای قطری برای توجیه برگرداندن سفیرشــان به تهران
تبلیغات وســیعی به راه انداختهاند .اگر قطر بــه این تصمیم اطمینان
داشــت دیگر نیازی نبود که چنین تبلیغات رسانهای گستردهای به راه
بیاندازد.
تحلیلگر عربســتانی مدعی شد :قطر با این تصمیم به طور کامل
از محیط پیرامونی خود یعنی از میان کشــورهای حوزه خلیج فارس و
کشورهای عربی خارج شد و به آغوش ایران و ترکیه افتاد بدون اینکه
درک کند که ایران خطر بزرگی برای کشــورهای خلیج فارس است و
بزرگترین متضرر از حضور ایران در قطر و بهبود روابط با تهران ،کشور
قطر و ملت قطر اســت .قطر در برقــراری ارتباط با ایران به هیچ وجه
مصلحت ملت خود را در نظر نگرفته است.
وی افزود :این سخن که عربستان میخواهد از طریق میانجیگری
عراق روابط خود را با ایران بهبود بخشــد بیشــتر شبیه به یک لطیفه
اســت .عربســتان با وجود وزن منطقهای و جهانی که دارد چنانچه به
دنبــال بهبود روابط خود با تهران بود این کار را به صورت بیواســطه
و از طریق راههای مشــخص انجام میداد نــه اینکه بخواهد عراق را
واسطه قرار دهد.
الفراج ادامه داد :نزدیک شدن به عراق یک مسئله است و نزدیک
شدن به ایران مســئلهای دیگر .تصمیم ریاض برای نزدیک شدن به
عراق تالشــی اســت برای بازگرداندن عراق به محیط عربی خود که
بدان تعلق دارد .به نظر میرسد پس از سفر حیدر العبادی نخست وزیر
عراق و ســفر مقتدا صدر رهبر جریان صدر به عربســتان و دیگر امور
مثبتی که در روابط دو کشــور به وجود آمد این هدف یعنی بازگشــت

عراق به محیط عربیاش به نوعی محقق شده است.
بــه گفته وی ،قطر بازی خطرناکی را در پیش گرفته اســت و به
صورت غیرعاقالنه خود را در دامان ایران افکنده اســت بدون اینکه به
این مسئله بیاندیشد که چنین کاری زیانی هنگفت به قطر و ملت قطر
میزند .باید دید که موضع گروه اخوان المســلمین که در پناه قطر به
ســر میبرد در برابر بهبود روابط دوحه با تهران چیست ،چرا که اخوان
المسلمین همیشه مدعی بودهاند که هیچ ارتباطی با ایران ندارند بلکه
آنها دشــمن ایران هستند .واقعیت این است که نخستین گروهی که
بعــد از انقالب (امــام) خمینی به او تبریک گفــت هیئت گروه اخوان
المســلمین بود .هم اکنون قطر این گروههای سیاست زده را به تنگنا
انداخته اســت و با بهبود روابط خود با ایران آنها را در زاویهای تنگ
گیر آورده است.
کارشناس عرب اظهار داشــت :قطر گزینههای متعددی در پیش
رو داشت و میتوانست با کشورهای مختلفی به جز ایران تعامل داشته
باشــد و نیازی نداشت که دســت به این ماجراجویی بزند و سفیر خود
را به ایران بازگرداند .یکــی از خوبیهای این بحران این بود که قطر
را وادار ســاخت آنچه را مخفیانه انجام میداد به صورت علنی و آشکار
انجام دهد .قطر پیشــتر به صورت فریبکارانهای به کشــورهای حوزه
خلیج فارس و مصر القا میکرد که دوحه با آنها و سیاســتهای آنها
همگام اســت اما در خفــا قطر با حزب اهلل ،با ایران ،ســازمان اخوان
المسلمین ،گروههای از همه جا رانده و مخالفان کشورهای حوزه خلیج
فارس همگام شده بود.
این بحران باعث شد که قطر به صورت علنی سیاستهای واقعی
خود را به نمایش بگذارد ،سیاســتهایی که از بیســت سال گذشته تا
کنون در پیش گرفته بود .اگر تحریم قطر هیچ حســن دیگری جز این
مسئله نداشته باشد همین کفایت میکند .اینکه ما هم اکنون با دولت
قطر به عنوان یک دشمن رفتار کنیم بسیار بهتر از آن چیزی است که
در گذشته ما با قطر تعامل داشتیم چرا که در گذشته ما با دشمنی در
لباس دوست مواجه بودیم.

ترکیه به کردهای عراق ویزا نمیدهد
به گــزارش پایــگاه اینترنتــی الســومریه نیوز،
رســانههای وابســته به اتحادیه میهنی کردســتان،
جمعــه اعالم کردند که آنکارا اعطــای ویزای ورود به
ترکیه را به اهالی ســلیمانیه عراق متوقف کرده است.
این رســانهها درباره تاثیرات منفی این تصمیم ترکیه
برشــهروندان کرد استان ســلیمانیه هشــدار دادند.
شبکه کردســت نیوز وابســته به اتحادیه میهنی
کردســتان در خبری اعالم کرد :کنســولگری ترکیه

کشــور به شمار میرفته و اســتقبال گرم از مقتدا صدر در
ریــاض و پیش از او حیــدر العبادی نخســت وزیرعراق ،
کوتاهترین و ســریع ترین راه برای عادی ســازی روابط با
ایران بود .همچنین اظهارات قاســم االعرجی وزیر کشور
عراق که نزدیک به ایران و نیروهای الحشــد الشعبی است
در خصوص درخواســت ریاض از بغداد برای میانجیگری
میان عربســتان با ایران ،غیــر منتظره نبــود؛ بلکه آنچه
غیرمنتظره بود ،تکذیب این درخواســت از سوی مسئوالن
ســعودی بود؛ چرا که نشــان میداد ریاض در حال تالش
اســت به هر طریقی شده با مهمترین رقیب منطقهای خود
یعنی ایران وارد گفت و گو شود.
عطوان مینویســد :حال با چنین شــرایطی ،ما شاهد
پایــان جنگ نیابتی میان دو کشــور در منطقه خواهیم بود
یا اینکه تنها یک آتش بس موقتی برقرار خواهد شــد تا دو
طرف به ویژه سعودیها نفسی تازه کنند؟
دشــوار است که به این پرســش پاسخ قطعی بدهیم.
هنــوز اول راه اســت؛ تنها چیزی که میتــوان گفت ،این
اســت که اصطالحاتی مانند مجوس ،رافضی و بنده آتش
از قاموس لغت جنگ رســانهای دو کشــور در مرحله آتی
حذف خواهد شــد و بعید نیســت که حسن روحانی رئیس
جمهوری ایران مهمان چند ماه آینده حکام ســعودی شود،
آن هم پس از تکمیل عادی ســازی روابط سیاســی میان
دو کشــور و بازگشایی سفارتخانههای ایران و عربستان در
ریاض و تهران.
این نویسنده مشــهور عرب در پایان نوشت :آیا بیش
از حد در این باره خوشــبین هستیم؟ گمان نمیکنم .چون
چنین مقدماتی به اینگونه نتایج نیز ختم میشود و روزهای
آتی خود گواه کالم ما خواهد بود.

در اربیل تصمیم گرفته اســت اعطــای ویزای ترکیه
به ســاکنان اســتان ســلیمانیه عراق را متوقف کند.
این شبکه افزود :مدت زمان توقف اعطای ویزا نیز
مشخص نشده است از اینرو این شبکه هشدار داد این
اقدام کنســولگری ترکیه در اربیل بر شــهروندان کرد
ساکن سلیمانیه تاثیر منفی خواهد گذاشت.
این اخبار در شــرایطی شنیده میشود که دولت
ترکیه تصمیم به بستن دفتر اتحادیه میهنی کردستان

در آنکارا گرفته اســت .بهروز کاللی نماینده این حزب
هم از ترکیه خارج شده و به سلیمانیه بازگشته است.
از ســوی دیگر منابع خبری در منطقه کردستان
عراق تاکید کردند که بحرانی سیاسی بین دولت ترکیه
و اتحادیه میهنی کردستان وجود دارد .این بحران پس
از اقدام چند روز گذشته اتحادیه میهنی کردستان به
ربودن دو شهروند ترکیهای در منطقه دوکان واقع در
نزدیکی سلیمانیه به وجود آمده است.

